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Ungdomsprest Øivind Refvik 
har fått Olavsstipendet!
Det er Bispemøtet i Den norske kirke som en gang i året deler ut 
Olavstipendet for «å øke kunnskapen om kirken og dens rolle i 
samfunnet, og å styrke kirkens kompetanse til å løse sine oppgaver». 
Stipendet deles ut til to personer,  
og Øivind er altså den ene  
av dem!
Han får et halvt års lønnet 
permisjon pluss 50.000 kroner 
for å arbeide med temaet 
«hvordan Luthers spiritualitet 
kan gi impulser for vår tid». Det 
er Luther-jubileum i 2017,og det 
er naturlig at vår kirke bruker litt 
ekstra ressurser på dypdykk i vår 
kirkehistoriske arv.
Vår menighet kan være stolte av at en av våre medarbeidere har fått 
dette prestisjetunge stipendet, og vi gleder oss med Øivind over dette.
Kirkevergen har gitt Øivind permisjon i vårsemesteret 2016, og vil sørge 
for at oppgavene hans innenfor ungdoms- og konfirmasjonsarbeid blir 
godt ivaretatt.
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Gud er hos oss

En av våre fine juleskikker er at 
vi henger en lysende stjerne i 
vinduet. I de mørke juledagene 

er stjernen synlig på god avstand 
og gir mørke vinduer et vennlig 
inntrykk. I mitt barndomshjem var 
stjernen også en markør som viste 
at i dette hjemmet lot vi stjernen 
lede oss til det store underet i 
stallen i Betlehem. I den stallen ble 
Gud født som menneske. Der tok 
jorden himmelen i favn når Maria 
vugget barnet i søvn. For å sitere Alf 
Prøysen: «Den fyste gong hu skinte 
så laga hu ei bru, imellom seg og 
himmel`n og ei krubbe og ei ku»

Julefortellingene i Det nye testamentet 
knytter stjernen til tre vise menn. Det 
sies ikke noe annet om dem enn at 
de kom østfra. Noen mener de kom 
fra Petra i Jordan, et av de viktigste 
knutepunkter mellom øst og vest, 
nord og sør. Gavene de brakte med 
seg; gull, røkelse og myrra, viser at 
de kom fra et sted med vidstrakte 
handelsforbindelser. Gavene markerte 
at hele verden var med på vandringen 
til Betlehem. Andre mener de kom 
fra Iran fordi kunnskapen om å lese 
stjernetegn var mest utviklet der. 
Den iranske zoroastrismereligionen 
la særlig vekt på kunnskapsdannelse 
basert på tyding av stjernetegn.

Fortellingen sier at vismennene dro 
ut på vandring fra trygge og kjente 
omgivelser, ledet av en stjerne. De 
vandret til et folk de ikke tilhørte, et 
folk som hadde en tro vismennene sto 
utenfor. Deres vandring startet som 
en leting etter en kraftfull konge som 
skulle herske over sitt folk. Vandringen 
førte dem vekk fra maktens palasser 
og inn til en konge født i en stall av en 
ugift tenåringsmor.

For meg representerer de tre 
vismennene den lengsel som 
ligger dypt nedlagt i de aller fleste 
mennesker gjennom alle tider og på 

alle steder. Det er en lengsel som ikke 
tilfredstilles av makt, penger, prestisje 
og godt omdømme hos naboer og 
kolleger. Det er en lengsel etter 
helhet, akseptering og helbredelse. 
Denne lengselen gjør menneskeheten 
til et folk på vandring, som søker 
styrke og stillhet midt i en tilværelse 
som ofte har islett av uro, bekymring 
og nød slik dikteren Eivind Skeie 
beskriver det i salmen «Vi er et folk 
på vandring» (Norsk Salmebok 618). 
Betlehemstjernen leder oss dit.

Gud lar vismennene fra en annen 
kultur, med et annet språk og annen 
religion bli ledet av en stjerne til 
Jesu føderom. Jesus ble ikke bare  
sendt til jødefolket, men kom til hele 
menneskeheten for å vise oss alle at 
Gud er hos oss. Gud er ikke lukket 

inne i de båser og grupperinger vi 
måtte finne tjenelig og naturlig. 
Stjernen forteller oss at Gud er større 
enn alt vi kan forestille oss. Stallen 
og krybben viser oss at Gud oppsøker 
hver og en av oss der vi er, og slik vi 
er, med Ordet om nåde og kjærlighet.

Julestjernen i vinduene våre uttrykker 
at stjernen har stoppet også over 
våre hjem, og forteller at Gud er 
tilgjengelig for oss. I vår livsvandring 
under Betlehemsstjernen kan vi hvile i 
tillit til at Gud ledsager oss hele tiden. 
Da kan vi synge de gode julesangene 
med full røst og tenne de mange lys 
og stjerner i vintermørket. Gud er hos 
oss.

Biskop Atle Sommerfeldt

JULEBETRAKTNING
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KIRKEGÅRDEN

Høst på kirkegården i Drøbak

Jeg synes høsten er den vakreste av 
våre årstider, med kald klar luft og 
de vakreste fargene. Naturen gjør 

seg klar til å gå i dvale, gresset slutter 
å vokse, trærne trekker næringen den 
har fått gjennom hele sommeren ned 
i rota, klorofyllet trekker seg tilbake 
og farger naturen i de flotteste farger. 

Å jobbe på kirkegården er en 
fantastisk gave, å være ute i all slags 
vær, kjenne på naturens krefter 
gjennom fire årstider. Frisk luft og 
fysisk fostring hver dag. Jeg elsker det. 

Nå gjøres kirkegården klar for 
vinteren, lyng har blitt plantet, vann-
kanner ryddes inn, løvet blåses, rakes 
og kjøres ut, for å gjøre plass til mer 
løv. Det faller jevnt med løv i rundt to 
måneder, litt avhengig av været.  
Er jeg heldig blir jeg ferdig før frosten 
og snøen kommer, men som oftest 
blir jeg ikke ferdig. Det har vært en 
fantastisk høst, med lite regn, slik at 
det har blitt lite kjøreskader på plenen 
på kirkegården.

Det har blitt satt ut små grønne 
nummerskilt på hver enkelt grav i 
Drøbak. Dette er den enkelte grav sitt 

gravnummer. Dette er for å gjøre det 
enklere for hvem som helst å finne 
fram til riktig grav, og vi kan lettere 
merke gravene, ved f.eks. gravstell.

Tips for planting av lyng, enten det er 
Erica eller Calluna; ta de ut av potten, 
gjennomvann jordklumpen før du 
setter den i jorda, og dekk jordklumpen  
godt med våt jord! Husk å vanne! 
De trenger faktisk en god del vann! 
Det har nesten ikke regnet i høst, og 
lyngen tørker, og blir brun uten vann.

Tekst og foto:  
Kirkegårdsarbeider Marit Andresen

Nummerskilt på grav.

Løvet blir blåst eller raket i rader, for så å bli 
samlet opp av en løvsamler, og kjørt ut på 
komposthaugen.Lyngplanter på legatgrav.

Før og etterbilde, med og uten løv. 
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Kveldskirken  
i Drøbak

Kveldskirken i Drøbak er åpen hver torsdag kl. 19-21  
til 17. desember og fra 7. januar.

Det er anledning til å være i kirkerommet,  
til å sitte stille i benken, til å tenne et lys,  

til å skrive en lapp og legge i bønnekrukken  
– eller til en liten samtale med prest eller diakon. 

Noen kvelder er det musikk. 

Torsdag 3. desember:  
Temakveld i Adventsfestivalen (se egen omtale)

Andre temakvelder annonseres senere

Torsdag 14. januar:  
Enkel kveldsmesse

Samtale om sorg
Vi har rom for nye deltakere i en samtalegruppe for voksne mennesker som 
har mistet sin nærmeste. Gruppen samles regelmessig gjennom en avtalt 
periode for å snakke om erfaringene rundt å bli alene, og for å gi hverandre 
støtte til livet videre.
En sorggruppe kan være et godt møtested i en vanskelig tid,  
enten du vil dele dine egne tanker, eller du helst vil lytte. 
Tidligere deltakere sier: 
«Det har vært grusomt godt å være i den gruppa.»
«Det å få snakke et sted…» 
«Et pustehull»
«At noen skjønner hva jeg snakker om!»
Dersom du vil vite mer eller kan tenke deg å være med, er du velkommen 
til å ta kontakt med diakonen, Anne Marie Sverdrup, telefon 64 90 61 77 
eller 452 42 110, eller e-post: anne.marie.sverdrup@frogn.kirken.no

Vil du være med i Vendepunktgruppa?
Vi har en liten samtalegruppe for mennesker som har opplevd at livet har tatt en 
uforutsett vending, kanskje er blitt snudd opp ned, og som ønsker å støtte hverandre 
i å komme videre. Gruppa møtes på tidlig kveldstid omtrent annenhver uke, og den 
er åpen flere deltakere. 

På møtene lytter vi til hverandres fortellinger; vi snakker om endringene og 
utfordringene, og vi gir rom for å berøre eksistensielle spørsmål. 

Dersom du tror at en vendepunktgruppe kan være noe for deg, eller du ønsker  
en samtale, er du velkommen til å kontakte diakonen, Anne Marie Sverdrup. 

Telefon: 64 90 61 77/452 42 110, e-post: anne.marie.sverdrup@frogn.kirken.no

Menn i Frogn
En torsdag i måneden er det åpne temakvelder  
for menn i Frogn Kirke.

Temaene spenner over et vidt spekter, og 
fellesnevneren er at det dreier som om livet som 
mann i verden; og det er jo ikke noe lite tema. 
Eksempler på berørte emner: Klosterliv, jakt, sorg, 
flyktningsituasjonen, veivalg i livet.

Første samling til våren blir  
torsdag 21.januar; 19.30-22.  
Opplegget er: Innledning, samtale, kveldsmat.

Ta kontakt med Dag-Kjetil for å bli satt på 
epost-liste der info om temaer og datoer videre 
distribueres. Kontaktinfo foran i bladet.
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Barnas julekveld  
i Frogn kirke
Denne kvelden skaper vi 
adventsstemning i kirken. 

Det blir julefortelling, Dirridams 
sangstund, adventsverksted samt salg av 
julegrøt, gløgg og pepperkaker.

Vi har også mulighet til å legge pakker 
under det store juletreet. Alle barn og 
voksne inviteres til å ta med seg gaver til 
kirken. Klær og sko som er blitt for små 
gir glede og varme til andre som trenger 
det. Barnas opplevelse av stolthet og 
glede over å gi noe videre til andre er 
en viktig erfaring. Pakkene gis videre til 
Frelsesarmeens julegryte.

Denne dagen vil hele familien trives i 
kirken. Kanskje bestemor også har lyst….

Alle pengene som kommer inn denne 
kvelden går til Kirkens Bymisjon. 

Velkommen til Frogn kirke fredag 
04.desember kl16.30 – 19.00

LYS VÅKEN 28.-29.november
Første søndag i advent er kirkas nyttårsaften. Dette 
skal vi feire sammen med 11-åringer i kirker over 
hele landet. Alle bygdas 6. klassinger inviteres 
lørdag 28/11 kl. 16 til Lys Våken-aktiviteter, sang, 
god mat og overnatting i Frogn kirke.  
På søndag spiser vi  
frokost sammen, og på 
gudstjenesten etterpå skal 
vi være med å vise hva vi 
har jobbet med. Foreldre 
og søsken ønskes hjertelig 
velkommen til å komme da! 
Kirken sender i disse dager 
ut en invitasjon  
i posten til 11-åringene.

Kontaktperson:  
Trosopplærer Rune 
Taranger 
Mobil: 414 67 049,  
E-post: rune.taranger@
frogn.kirken.no

11Velkommen

28. - 29. november

Bli med på 
Tårnagentdag  

fredag 29. januar
i Drøbak kirke 

8Velkommen

Fredag 29. januar er det  
tårnagentdag for 3. klassingene  
i Drøbak kirke. 

Søndag etter, den 31.januar er  
det tårnagentgudstjeneste. 

Hold av dagene!  
Invitasjon kommer i posten 
til alle døpte 8-åringer.
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Sportssamlinger for tenåringer.  

15. november kl.19.00-21.00 
Dyrløkkeåsen hall     
Mer informasjon på 

www.frogn.kirken.no eller  

facebook: KRIK Drøbak/ Frogn 

6/12 og 7/2 
kl. 19 i Drøbak kirke 

Mange konfirmanter 
og ungdomsledere

I høst er det hele 136 konfirmanter som kommer for å 
lære mer om kristen tro og bli bedre kjent med Gud og 
med hverandre. Det er 33 flere enn i fjor blant annet 

fordi det er et stort årskull.

30 av fjorårskonfirmantene er også med som ungdoms-
ledere enten for musikalkonfirmantene eller for de andre 
gruppene! I tillegg er det fem eldre ungdommer som sitter 
i styret for KRIK (kristen idrettskontakt). De arrangerer 
sportssamlinger på blant annet Dyrløkkeåsen flerbrukshall 
og Julefest i Frogn kirke. 

- Det er gledelig at så mange unge har funnet sin plass i 
kirkens ungdomsarbeid, sier ungdomsprest Øivind Refvik, 
som ser frem til å få nye lokaler til ungdomsarbeidet i 
flerbrukshuset.

www.bgr.no  •  Telefon 64 93 26 00 – hele døgnet
Avdelingsleder: Magnar Bøhlerengen

Vi ønsker å gi den beste hjelp 
og veiledning

 

 

 

Sportssamlinger for tenåringer.  

15. november kl.19.00-21.00 
Dyrløkkeåsen hall     
Mer informasjon på 

www.frogn.kirken.no eller  

facebook: KRIK Drøbak/ Frogn 
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Bispevisitasen 2015
Innholdsrike og meningsfulle dager!
Biskop Atle Sommerfeldt gjestet Drøbak og Frogn menighet 
08.-13.09. 
Gjennom et rikholdig program fikk han både møte kirkens 
arbeid og arbeidere, og lokalsamfunnet i full bredde. Både 
næringsliv, kunstnermiljø, kommunale myndigheter og lag 
og foreninger.

Visitasen ble til inspirasjon og påfyll for det kirkelige 
miljøet i kommunene, i tillegg til at vi fikk utfordringer på 
veien videre. Fra biskopens visitasberetning som ligger ute 
i sin helhet på kirkens hjemmeside, kan følgende løftes 
frem:

• Den høye oppslutningen om dåp og konfirmasjon 
er gledelig, og bør stimulere til godt og spennende 
trosopplæringsarbeid

• Den lokale kirken nyter stor respekt og tillit på de  
arenaene i lokalsamfunnet biskopen fikk gjestet;  
det oppfordres til å benytte dette i arbeidet videre;  
ikke minst i å utvikle arbeidet i nytt flerbrukshus

• Flyktningsituasjonen var en gjenganger i mange av 
arrangementene. Lokalkirken oppfordres til å delta 
i arbeidet for god integrering, samt å sørge for at 
menigheten er åpen for å inkludere flyktninger med  
en kristen tilhørighet

• Det er et potensiale for å mobilisere flere menneskelige 
ressurser. Ikke ved at ansatte deler ut ferdig definerte 
oppgaver til frivillige, men at det skjer en involvering der 
de frivillige selv får ansvar og får bruke sine evner.

Prosten har ansvar for å følge opp visitasberetningen 
sammen med stab og råd våren 2016.  
Vi ser frem til det!

BISPEVISITAS

Første kvelden var det frilufts gudstjeneste i samarbeid med 
Frogn historielag. En vakker kveld under åpen himmel, med 
Drøbak Kantori som gode bidragsytere. Her er Historielagets 
leder Solveig Krogsrud med prost og biskop under den 
påfølgende vandringen i kulturlandskapet.

På Oscarsborg fikk biskopen treffe både Forsvarets 
eiendomsforvaltning, hotellet og Kommandanten.  
Av temaer som ble berørt var både de kirkelige vigsler 
på øya, og en mulig økning av samarbeidsprosjekter.

Biskopen åpnet utstillingen «Barn i krig» som Drøbaks 
to friby-tegnere, Arifur Rahman og Fadi Abou Hassan, 
hadde tatt initiativ til. Her er de alle tre i samtale. 

Nestleder i menighetsrådet; Møyfrid Hveding; 
representerte rådet i møtet med kommuneledelsen. 
Her møtte både ordfører, varaordfører, rådmann og 
kommunalråd.

KRLE-elever fra hele 3. trinn på Frogn videregående 
skole møtte biskopen med spørsmål om kirkevalg,  
fremtidens kirke, religionsdialog og trospraksis.

8  KIRKENYTT FOR DRØBAK OG FROGN



14. september, samtidig med kommunestyre- og 
fylkestingsvalget, ble det holdt kirkevalg med valg av 
menighetsråd for Drøbak og Frogn og valg av leke 
medlemmer til bispedømmeråd for Borg for perioden 
2016 – 2019.

Her noen tall fra årets kirkevalg.
Totalt har 1524 velgere avlagt stemme ved kirkevalget i 
Drøbak og Frogn, som ga en valgdeltakelse på 16,1 %. 
Ved siste kirkevalg i 2011 var tallene 759 velgere og en 
valgdeltakelse på 8,0 %.

Følgende personer er valgt inn i menighetsrådet i Drøbak 
og Frogn for de kommende 4 år:

Kåre Grumstad, Hege Kristoffersen Solberg, Oddrun 
Bøhlerengen, Elin Henriksen Billing, Kate Irene Høyem og 
Morten Tvedt. Jorunn Bakken er varamedlem. Rådet har 
hatt sitt konstituerende møte. Her ble Kåre Grumstad valgt 
som leder av det nye rådet og Oddrun Bøhlerengen som 
nestleder.

Ved bispedømmerådsvalget for Borg bispedømme gikk  
ca. 60 % av stemmene til ”Åpen folkekirke” mens ca.  
40 % gikk til ”Mangfoldig folkekirke”-nominasjons-
komiteens liste. Av de 7 leke medlemmer som ble valgt 
kommer fire fra listen til ”Åpen folkekirke”  
- Karin-Elin Berg, Marianne Skadal, Solveig Julie Mysen 
og Maja Andresen Osberg, mens tre kommer fra listen til 
”Mangfoldig folkekirke” – Anne Enger, Anne Elisabeth Brun 
Andersen og Erling Birkedal.

• Vi leVerer nye graVsteiner
• renser stein
• oppretter

• restaurerer
• legger bladgull

Gravstein 
6.900 kr 
(Rødbrun eller lys granitt)

r i n G
986 29 013

Inkludert:  
et navn,  
dato, 
urnesokkel, 
oppsetting, 
søknad og 
mva. 
Gjelder 
Nesodden  
og Frogn

• MobilPlant-kasser
• 15 års holdbarhet 
• Flere kassetyper
• Leveres med  
   spesialjord

    n o r d r eLindebråte 
gårdsdrift• gravservice

Vi monterer  
selvvannings- 
kasser for  
enkelt gravstell

KIRKEVALGET

Kristi fødsel - i ikonkunsten
Kunsthistoriker ph.D.,  
førstekonservator NMF  
Caroline Serck-Hanssen  
holder lysbilde-foredrag i 
Kveldskirken.
Torsdag 3. desember kl. 19.30

Salgsutstilling av ikoner 
torsdag 3. desember kl. 17.00 – 21.00
Også i år fyller vi Drøbak kirke med vakre ikoner 
fra den ortodokse kirke. Ønsker du en vakker og 
annerledes julegave er det mulig å kjøpe ikoner i alle 
prisklasser.

 

 

Kristi fødsel -  i ikonkunsten 
Kunsthistoriker ph.D., førstekonservator NMF  Caroline Serck-Hanssen holder lysbilde-
foredrag i Kveldskirken. 
Torsdag 3. desember kl. 19.30 
 

 
Salgsutstilling av ikoner  
torsdag 3. desember kl. 17.00 – 21.00 
Også i år fyller vi Drøbak kirke med vakre ikoner fra den ortodokse kirke. Ønsker du en 
vakker og annerledes julegave  er det mulig å kjøpe ikoner i alle prisklasser. 
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Klimapilegrim 2015 er en nasjonal, tverrkirkelig 
mobilisering for klimarettferdighet. Vi vandrer på 
vei mot en rettferdig internasjonal klimaavtale på 

klimatoppmøtet i Paris.

Klimaendringene truer skaperverket og rammer de fattige 
i verden hardest. Det er urettferdig. Derfor vil vi, gjennom 
pilegrimsvandringer over hele landet, invitere til refleksjon 
over vår relasjon til skaperverket, til Gud og til hverandre. 
Samtidig vil vi mobilisere til vern av skaperverket, ved å 
samle inn underskrifter med opprop til beslutningstakere 
i Norge og globalt at vi trenger en rettferdig internasjonal 
klimaavtale i Paris for å bremse klimaendringene.

Pilegrimsreisen startet 7. juni på Svalbard/Kirkenes og Selje 
og etter en lang vandring gjennom Norge med markeringer 
mange steder passerte klimapilegrimsvandringen gjennom  
Søndre Follo 16. august. Etter gudstjenestene i Frogn og 
Nordby kirke denne dagen gikk en gruppe pilegrimer til  
Ås kirke og hadde en samling der. 

Uka etter krysset vandringen landegrensen. Stafettpinnen 
ble gitt videre av H.K.H Kronprinsesse Mette-Marit til 
H.K.H Kronprinsesse Victoria fra Sverige. 

Så har turen gått videre gjennom Danmark, Tyskland og 
Frankrike til den nå er framme i Paris hvor klimatoppmøtet 
starter 30. november. Tilsvarende klimapilegrimsvandringer 
har også blitt arrangert i England, Nederland og mange 
afrikanske land.

Å være menneske er å være på vandring – på vandring 
gjennom livet. En pilegrim vil gjøre et oppbrudd med det 
vante, søke Gud som kilde til livsvisdom og ta modige 
og gode veivalg. Som klimapilegrim ønsker vi å gjøre 
oppbrudd fra de forbruksmønstrene og politiske strukturene 
som skader jorda. Vi vandrer i solidaritet med de som 
rammes av klimaendringer og som tvinges på flukt, og vi 
vandrer for å få våre ledere til å handle.

Folkets klimamarsj
Det blir nok en stor markering av Klimatoppmøtet i 
Paris. En lang rekke organisasjoner har gått sammen 
om ”Folkets klimamarsj” i Oslo lørdag 28. november. 
Helgen før verdens ledere skal samles om en klimaavtale 
i Paris, går vi sammen for den største og mest fargerike 
klimamarkeringen Norge har opplevd. Se mer info på 
www.gronnkirke.no

Foto: Jan Heier
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Adventsfestival 2015
Det er tid for advent, vi teller ned

Som bilag til denne utgaven av Kirkenytt vil 
dere få programmet til Adventsfestivalen 2015.

Det er sjette gangen at Advents festivalen blir 
arrangert og også i år har vi gleden av å kunne 
tilby et rikholdig og variert program i kirkene 
våre i adventstiden. 

Det blir en fin blanding av konserter med våre 
lokale kor og ensembler, samtidig som vi får 
besøk av noen av de mest kjente musikere i 
Norge.

Her kan du senke skuldrene og finne ro i 
førjulstida.

Velkommen til ADVENT 2015

Drøbak Kantori, St. Hallvard-guttene og orkester 29.11.

Voce Media med solister 22.12.

Tostein Sødal, Maria Arredondo, 

Martin Halla og barnekorene 1.12.

Det Norske Solistkor og 

Ensemble Allegria 11.12.

Drøbak Gospel 13.12.
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JULEN I ET HISTORISK PERSPEKTIV
Julen har røtter i en gammel hedensk 
fruktbarhetsfest som ble feiret omkring 
vintersolverv; nå ble solen ønsket velkommen 
tilbake. Store drikkegilder og ofring (bloting) av 
dyr var det som skulle til for å sikre neste års 
grøde og vekst. Ordet jul kommer av norrønt 
jol som er avledet av germansk jehwla. Første 
gang vi treffer på ordet i litteraturen, er i et 
hyldningsdikt til Harald Hårfagre fra  
ca. år 900; her tales det om «å drikke jul». 
Dette var en rituell handling, et blot, der hver 
enkelt av de tilstedeværende drakk av hornet; 
derved ble båndet til «maktene» bekreftet 
og fornyet. I en religionshistorisk kontekst 
kaller man disse «spesielle» dager og høytider 
for «farlige»; farlige fordi menneskene var 
underlagt onde makter og selv måtte sørge 
for at de nødvendige ritualer ble gjennomført. 
Om man lot være å ta disse forholdsregler, så 
var det bare en selv man hadde å takke om 
ulykken skulle være ute. Julenatten var en 
slik «farlig» tid. For å beskytte seg skulle man 
bl.a. male tjærekors over alle dører så ikke 
«de underjordiske» skulle gjøre skade. Etter 
at kristendommen hadde slått rot i landet, 
levde både hedendom og kristendom side om 
side - i ganske lang tid. Et synlig tegn på dette 
er dragehoder og kors på våre stavkirker; i en 
«overgangstid» gjaldt det å gi Hvitekrist det 
som tilkom ham, men heller ikke Odin og Tor 
måtte glemmes. I Gulatingslovens kristenrett 
heter det at i den hellige natten (julenatten) 
skal bonden og hans hustru tilegne ølet Kristus 
og Maria. I Snorres saga om Håkon den Gode 
går det frem at den kristne og den hedenske 
julefeiringen fant sted på samme tid.

Dyrene fikk også særbehandling i juletiden. 
Jakt var ikke tillatt. Dyrene i fjøs og stall fikk 
en ekstra rasjon for, og hesten fikk gjerne en 
ølskvett og en dram, mens kyrene fikk en 
håndfull malt! Under foringen sa bonden 
navnet på hver enkelt ku, og tilføyde: «Et nå, i 
kveld er det julekveld!» En vanlig oppfatning 
var at dyrene kunne snakke julenatten…

Å sette opp julenek er for oss en ganske så 
uskyldig handling; mer alvorlig enn som så 
var kornneket i hedensk tid. Kornet, som var 
så viktig for menneskene, hadde en iboende 
ånd. Under slåtten trakk ånden seg tilbake 
til et hjørne av åkeren. Her samlet til slutt 
bonden de siste gjenstående aks til et nek og 
gjemte det til neste år. Ved hjelp av denne 
kornets iboende åndskraft, sikret bonden neste 

års avling for seg og sine. Ofte ble det også 
bakt en kake av dette kornet, som ble satt på 
julebordet. 

Kirken reagerte på forskjellig vis overfor all 
overtro som florerte; prestene forsøkte i noen 
tilfeller å forby det, andre ganger forsøkte 
Kirken å gi en kristen «forklaring». For 
eksempel i en skikk - som først gikk av bruk 
i det nittende århundre: Halm ble båret inn i 
huset og strødd utover gulvet; hele familien 
sov i halmen julenatten. Tanken bak dette var 
at familien fikk overført en velsignende kraft fra 
halmen for å motstå kommende års prøvelser.  
En kristen forklaring var å henvise til halmen 
i krybben som Jesusbarnet ble lagt i. De 
halmbukkene vi finner i butikkene i våre dager 
er en reminisens av denne skikken.

Julegaver omtales også i norrøn tid. I Eigil 
Skallagrimsons saga ser vi at dette var en 
vanlig skikk blant stormenn allerede på 900-
tallet, og i antikken var det alminnelig å gi 
hverandre gaver ved årsskiftet fordi det skulle 
bringe lykke i det kommende år. 

Opprinnelsen til juletreet går helt tilbake til 
hedensk tid: Man tok en levende grønn plante 
inn i huset for å nedkjempe vinterens makt. 
Den eldste beretning vi har om granen som 
juletre i et vanlig hjem stammer sannsynligvis 
fra 1605: fra Strassbourg fortelles det at et slikt 
tre ble satt inn i stuen julaften, pyntet med 
epler og glitter. I de nordiske land hører vi om 
juletrær omkring 1810; i vårt land har vi den 
første skildringen fra et Christiana-hjem i 1822. 
Etter hvert er juletreet blitt «kristnet» med pynt 
som henleder tankene til julebudskapet, slik 
det blir uttrykt i en kjent julesang:

Du grønne, glitrende tre, god dag!

Velkommen, du som vi ser så gjerne,

med julelys og med norske flagg

og høyt i toppen den blanke stjerne!

/:Ja, den må skinne, for den skal minne:/

oss om vår Gud, oss om vår Gud.
(Johan Krohn 1866)

Kilder:
Folke Strøm: Nordisk hedendom    Scandinavian 
University Books    1961
Holck: Merkedager og gamle skikker Cappelen    1993
Emil Birkeli: Religionshistorie    Oslo 1948

Otto Schou
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Livets gang
Døpte
Dåpsdato Navn
16.08.2015 Sofie Fjeldvik Saxebøl
16.08.2015 Inga Kristin Frogner
16.08.2015 Oliver Hansen Bergeløkken
23.08.2015 Cornelius Gulbrandsen Engen
23.08.2015 Emilie Gjelsås Ek
23.08.2015 Sanna Myhre Getz
30.08.2015 Petter Hegle Hovda
30.08.2015 Liam Severin Johansen Lunde
30.08.2015 Adrian Molin Weydahl
20.09.2015 Marlen Karlsen
20.09.2015 Marius Abrahamsen
27.09.2015 Aria Martine Fredheim
27.09.2015 Thea Askautrud
04.10.2015 Liam Mordal Andresen
04.10.2015 Aksel Bugge Bøhlerengen
04.10.2015 Lea Helene Wallin Stensby
04.10.2015 Lughaidh Lochlann Langer Casby
11.10.2015 Oda Hauge Wassum
18.10.2015 Ylva Fjellaksel
18.10.2015 Odin Sebastian Burheim-Edwards
25.10.2015 Amalie Lomeland Pande-Rolfsen
25.10.2015 Constanse Olava Fagerlie Aronsen
25.10.2015 Phillip Henden
01.11.2015 Christian Frederik Ulleriks
01.11.2015 Martine Askautrud
01.11.2015 Julian Lucas Jiang Svendsen
01.11.2015 Adrian Jakobsen

Vigde
Vielsesdato Navn
22.08.2015 Linda Johanne Fredheim  
 Nygaard og  
 Henrik Andreas Holm
12.09.2015 Katrine Pedersen og  
 Vidar Hemmingsen
12.09.2015 Karoline Granberg Stranger  
 og Daniel Kirkeng Finsrud
26.09.2015 Ingunn Andvord Sandberg  
 og Hans Martin Eikerol

Gravferd
Dødsdato  Navn
04.08.2015 Oddvar Fredrik Lie
10.08.2015 Altti Valtteri Saarinen
11.08.2015 Jostein Slettemark
16.08.2015 Johanne Pauline Karlsen
19.08.2015 Bernt Arne Amundsen
18.08.2015 Randi Margrete Ihlebæk
20.08.2015 Hans Ragnvald Reff
23.08.2015 Judith Caspara Jansen
03.09.2015 Joachim Røise
04.09.2015 Stein-Arne Olsen
07.09.2015 Egil Elvebråten 
12.09.2015 Kolbjørn Magnus Mørch
12.09.2015 Kay Krydsby 
01.10.2015 Kristi Marie Bø
05.10.2015 Trond Rudshaug
06.10.2015 Karin Stegard
06.10.2015 Frode Finstad
11.10.2015 Per-Otto Fischer
12.10.2015 Rolf Myhre
16.10.2015 Øistein Oddvar Getz
21.10.2015 Betzy Helmine Strøm
22.10.2015 Gunnar Iversen
31.10.2015 Yngvar Emanuel Olsen

FELLESMØTER
6. desember / 3. januar / 7. februar / 
6. mars
Møtene er kl. 18.00 i Frelsesarmeens 
lokale. Talerne annonseres i AMTA

Barnearbeidet
Siden timeplanen for det nye flerbruks-
huset enda ikke er helt klar, står ikke 
den vanlige kalenderen med de faste 
aktivitetene i dette bladet.
Men både Søndagsskole, Barnegospel, 
SoulChildren, Dirridam og Babysang 
videreføres.
Følg med i avisene og på kirkens 
hjemmeside over nyttår.

DIAKONITREFF
10. desember – adventsfest
28. januar / 25. februar – hyggetreff
kl. 11.30 på Hospitalet

BØNNEMØTE
Bønnemøter i Frogn kirke
Hver mandag 17.30-19 er Frogn kirke 
åpen for bønn og samtale.
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GUDSTJENESTELISTE

VELKOMMEN 
TIL KIRKENE

Søndag 29. november
Frogn kirke kl. 11.00
Familiegudstjeneste v/ Anne Mathilde Klare
Lys våken deltakere og Soulchildren deltar

Søndag 6. desember
Drøbak kirke kl. 11.00
Gudstjeneste v/ Dag-Kjetil Hartberg

Drøbak kirke kl. 16.30
Lysmesse med speiderne  
v/ Dag-Kjetil Hartberg

Drøbak kirke kl. 19.00
G19 gudstjeneste med ungdommer for alle
v/ Øivind Refvik – band og forsangergruppe

Søndag 13. desember
Drøbak kirke kl. 11.00
Gudstjeneste v/ Maria Ådland Monger

Søndag 20. desember
Frogn kirke kl. 17.00
”Vi synger og spiller julen inn”
Frogn Mannskor, Drøbak/Frogn Skolekorps,  
Skala damekor, Drøbak og Frogn Soulchildren,  
Det Norske Guttekoret og Drøbak og 
Frogn Barnegospel.  
Prest: Anne Mathilde Klare

Drøbak kirke kl. 19.00
”Vi synger og spiller julen inn”
Drøbak Mannskor, Beatleskoret, Drøbak 
Musikkorps, Drøbak Gospel og Drøbak 
Kantori
Prest: Anne Mathilde Klare

Torsdag 24. desember - JULAFTEN
Drøbak kirke kl. 13.00 og kl. 14.00
Familiegudstjeneste v/ Maria Ådland Monger
Drøbak Gospel deltar
Drøbak kirke kl. 15.00 og kl. 16.00
Gudstjeneste v/ Anne Mathilde Klare
Drøbak Kantori deltar
Frogn kirke kl. 14.30
Familiegudstjeneste v/ Dag-Kjetil Hartberg
Barnegospel og Soulchildren deltar 
Frogn kirke kl. 16.00
Gudstjeneste v/ Dag-Kjetil Hartberg
Frogn Mannskor deltar

Fredag 25. desember – 1. JULEDAG
Drøbak kirke kl. 12.00
Høytidsgudstjeneste v/ Dag-Kjetil Hartberg
Messingkvintett deltar

Lørdag 26. desember – 2. JULEDAG
Gudstjeneste på sykehjemmene:
Grande sykehjem kl. 10.30
Ullerud Bofellesskap kl. 11.30
Ullerud sykehjem kl. 12.30
Prest: Maria Ådland Monger
Forsangergruppe deltar
Julegudstjenestene på sykehjemmene er 
åpne for alle

Søndag 27. desember
Frogn kirke kl. 11.00
Gudstjeneste v/ Dag-Kjetil Hartberg

Fredag 1. januar - NYTTÅRSDAG
Drøbak kirke kl. 12.00
Gudstjeneste v/ Anne Mathilde Klare

Søndag 3. januar
Drøbak kirke kl. 11.00
Gudstjeneste v/ Anne Mathilde Klare

Søndag 10. januar
Drøbak kirke kl. 11.00
Gudstjeneste v/ Maria Ådland Monger

Søndag 17. januar
Frogn kirke kl. 11.00
Familiegudstjeneste v/ Anne Mathilde Klare

Søndag 24. januar
Drøbak kirke kl. 11.00
Gudstjeneste v/ Dag-Kjetil Hartberg

Søndag 31. januar
Drøbak kirke kl. 11.00
Familiegudstjeneste v/ Maria Ådland Monger

Søndag 7. februar
Drøbak kirke kl. 11.00
Karnevals/familiegudstjeneste  
v/ Maria Ådland Monger
Drøbak kirke kl. 19.00 
G19, gudstjeneste med ungdommer,  
for alle. Band og forsangere

Onsdag 10. februar – ASKEONSDAG
Drøbak kirke kl. 19.00
Gudstjeneste v/ Anne Mathilde Klare

Søndag 14. februar
Drøbak kirke kl. 11.00
Gudstjeneste v/ Dag-Kjetil Hartberg

Søndag 21. februar
Drøbak kirke kl. 11.00
Familiegudstjeneste v/ Maria Ådland 
Monger

Søndag 28. februar
Drøbak kirke kl. 11.00
Gudstjeneste v/ Anne Mathilde Klare

TRENGER DU ELEKTRIKER? 
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ANNONSER

Dyrløkkeveien - tlf. 64 90 94 30 

ANNONSER
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• Plenbeplantning og skjøtsel
• Trapper og støttemurer
• Belegg- og natursteinarbeid
• Graving og transport
• Snømåking, strøing og feiing
• Vaktmestertjenester

Telefon: 900 71 798 • Faks: 64 90 91 37 
E-post: erlend@uteanlegg.com

HOGG VED NÅ!

45 cc, 2,2 kW 
(3,0 hk)

3.999,-

4.399,- 

JONSERED CS 2240
En lett all-roiund sag til vedhogsten. 
- enkelt  vedlikehold - lett å starte. 
- lavt bensinforbruk

JONSERED CS 2245 S
Perfekt sag for deg som 
hogger mye ved.

VI LEVERES OGSÅ ANDRE MERKER
SOM HUSQVARNA, MCCULLOCH OG
PARTNER PRISER FRA 1590,-

40.8 cc, 2,0 kW 
(2,7 hk)

7 DAGERS BYTTERETT – PENGENE TILBAKE – FAGLIG VEILEDNING – GOD SERVICE

MED 

SPIN START

MEKANISME

HUSK VERNEUTSTYR

Vernebukse midje 990,-

Vernestøvel fra 890,-

Vedhoggerhjelm 356,-

Skog og Hagemaskiner AS, 
Dyrløkkebakken 3, 1448 Drøbak, 
Tlf 64 93 15 60     www.jobu.no

Åpningstider:  
Man-fre 8-17 
lørdag 10-14
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HVERDAGSLIV

DET FINNES INGEN FREMMEDE, 
BARE VENNER VI IKKE KJENNER

Mange venner vi ikke kjenner 
har lagt ut på vandring. De 
er på flukt fra krigsherjede 

land - mot Europa, Norge og Frogn.  
Slik mange nordmenn la ut på 
vandring da fattigdommen herjet 
som verst i vårt eget hjemland på 
1800 - 1900-tallet, - og slik mange 
nordmenn ble tvunget til å flykte 
under 2. verdenskrig. Utvandringen 
til Amerika har satt dype spor. Jeg 
husker hvor imponert og stolt jeg ble 
da jeg besøkte «mid-west» for mange 
år siden, og fant mangfoldige spor 
etter nordmenn og møtte levende 
norske tradisjoner- «over there».

Utvandringen til Amerika og hjelpen 
som andre stater ga nordmenn og 
Norge under andre verdenskrig, har 
skapt sterke bånd mellom statene og 
mellom enkeltmennesker. Vi lærte noe 
om solidaritet, støtte og forståelse. 
Vi lærte hverandre å kjenne og vi 
lærte å forstå noe om solidaritet når 
det virkelig gjelder. Mange av den 
eldre generasjon refererer fortsatt 
til «Marshalhjelpen», en hjelp som 
ble avgjørende for å bygge opp 
igjen Norge og Europa etter andre 
verdenskrig.

I disse dager utfordres vi her hjemme. 
Mange fremmede har allerede 
kommet til landet eller er på vei.   
De fremmede er virkelig ukjente. 
Fremmede fordi vi ikke kjenner til 
deres vaner, tanker og kultur. Ukjent 
fordi de snakker et ukjent språk og i 
mange tilfeller har en annerledes tro. 
En annerledes tro som mange blir 
skremt av. 

Det er lett å bli engstelig og utrygg. 
Det er alt for lett å la seg fange av 
propagandavideoer, unyanserte 
leserinnlegg og ikke minst «nett-troll» 
som alle har til hensikt å skremme, 

bygge opp under frykten vi føler, 
skape usikkerhet.

Det er lett å glemme at en fremmed er 
en venn vi ikke kjenner. 

Jeg var så heldig å få arbeide med 
flyktninger under Kosovokrisen i 
2000. Arbeidet ga meg en unik innsikt 
i det å være flyktning, - menneske og 
medmenneske. Hvordan det var å bli 
fratatt alt, oppleve krig og borgerkrig, 
mord, overgrep, fattigdom, sult - ja 
lytte til hvordan det var å være uten 
håp for fremtiden. Jeg lyttet til historier 
preget av så mye vold og råskap at jeg 
nesten ikke kunne tro det jeg hørte.

Oppgaven min som terapeut var å 
arbeide med å skape mening i det 
meningsløse, etablere tillit der all tillit 
og håp var brutt ned, lete etter en 
strime av lys i en tung hverdag.

Å møte de fremmede betydde en 
opprydning i meg selv. Hvem jeg 
var, hva jeg tror på, hva er meningen 
med livet? Disse eksistensielle 
problemstillinger ble aktivert i mitt 

eget indre i mitt møte med «de 
fremmede». I møtet med flyktningene 
opplevde jeg nettopp at de ble mine 
venner.

Jesus var flyktning. Den lille familien 
måtte flykte fordi kong Herodes, av 
frykt for å miste egen makt, prøvde 
å drepe Jesus. Flukten må ha vært 
farefull, lang og strabasiøs. Frykt for 
landeveisrøvere, dårlig med proviant 
og Herodes klare dødstrussel, fulgte 
dem der de vandret dag og natt. 
Maria med det lille spedbarnet Jesus i 
armene, og Josef vandrende ved siden 
av eselet til fots. Bibelen forteller lite 
om familiens opphold i Egypt, men de 
vendte tilbake da kong Herodes var 
død.  

Mennesker søker et liv med 
forutsigbar het, stabilitet og trygghet.

Norske flyktninger fant dette en 
gang, den hellige familie fant det 
under sitt opphold i Egypt. I dag er 
rollene byttet. Nå utfordres vi til å vise 
solidaritet og nestekjærlighet i praksis.

Bente Bjerknes


